Списък с резултати по програма „Мобилност, СЕСИЯ 3 / 2019 г.“
Модул „Непрофесионални културни организации и артисти“
ВХОДЯЩ
НОМЕР

MOB-1263N-19ORG2217-1

Област от
изкуството

Културно
наследство,
Музика,
Фолклор

Жанр

Кандидат

-

СВЕТЛИНА -1905
ЧИТАЛИЩЕ

Интернет
страница

Име на проект

https:
Северняшки народни песни от с.
//chitalishteВълчитрън, община Пордим
svetlina1905.
огласят Румъния
eu

Място на
реализация

Начало

Край

Общ
бюджет

Сума от
НФК

Отпусната
сума

Румъния, град
Тулча

23.08.2019

25.08.2019

2016

2016

0

Участие на Дамски народен хор Славей при Читалище Светлина - 1905, с. Вълчитрън, общ. Пордим в Румънско-Български фолклорен фестивал 2019 г., гр. Тулча, Румъния. Представяне и
популяризиране на тригласни северняшки песни от с. Вълчитрън, общ. Пордим и региона. Извършване на културен обмен с румънски непрофесионални културни състави.

Фолклор

-

MOB-1263N-19ORG2143-2

НЧ"СВЕТЛИНА-1948"
ЧИТАЛИЩЕ

-

Песни и танци от сърцето на
Родопите

Турция,Измир

02.08.2019

03.08.2019

4800

4000

3320

Съхранение и популяризиране на автентични български родопски фолклор в балканските държави,обмен на културни прояви с реални участия на международна сцена.Представяне на
програми на българска и международна сцена,на български и родопски песни и танци. Проекта предвижда участие на смесена фолклорна група и танцова група в международен
фестивал в с.Кайнаклар-Измир в -Международно историческо Чинарово дърво Кундураджъ.

Танц
MOB-1263N-19ORG2196-3

джаз,
класически
балет,
съвременен и
модерен танц

МЕЛАДИ ДЗЗД

-

Участие в международен танцов
конкурс Нови Сад, Сърбия

Нови Сад,
Сърбия

15.11.2019

17.11.2019

8300

5000

5000

Участие в международен танцов конкурс Dance Fest Novi Sad 2019 в Нови Сад, Сърбия. Конкурсът е танцова проява, която свързва ентусиасти по танци, танцьори, хореографи от световна
класа. Целта на този фестивал е да създаде атмосфера за насърчаване на млади таланти и автори, обмен на идеи и подкрепа на танцови артисти, както и танцово изкуство. Всички
участници имат възможност освен да танцуват, да покажат своето културно наследство.

Мотивация

Форумът не е с представително значение.
Кандидатите не са преминали през процес на
селекция, а сами заявяват участието си.
Представянето на народния хор в програмата на
фестивала е съвсем кратко. Пътуването е по-скоро с
екскурзионен характер. Проектът не е одобрен за
финансиране.

Събитието е значимо и представя разнообразна и
интензивна програма. Българската фолклорна група
ще има възможността да представи своята дейност в
два самостоятелни концерта. Кандидатите са
поискали средства за транспортни такси, които не се
покриват от Програма "Мобилност". Проектът е
одобрен за финансиране с редуциран бюджет.

"Мелади" е танцова школа, утвърдила се като една от
най-добрите в обучаването на млади таланти в
областта на съвременния танц в България. Проектът е
амбициозен и цели въвличането на голяма група деца
и юноши, които да представят своите умения в
различни категории на престижния конкурс.
Участието е от същностно значение за бъдещото
развитие на танцьорите, тъй като им дава възможност
за среща с чуждестранни творци. Бюджетът е
коректно изготвен и реалистичен. Проектът е
одобрен за финансиране.
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Списък с резултати по програма „Мобилност, СЕСИЯ 3 / 2019 г.“
Модул „Непрофесионални културни организации и артисти“
ВХОДЯЩ
НОМЕР

Област от
изкуството

Жанр

Кандидат

ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ
АНСАМБЪЛ БАЛКАН
СДРУЖЕНИЕ

Фолклор
MOB-1263N-19ORG2239-4

Интернет
страница

https:
//balkanense
mble.org

Име на проект

Участие на ансамбъл Балкан в
Международен фолклорен
фестивал във Финландия

Място на
реализация

Финландия,
Холлола

Начало

27.10.2019

Край

03.11.2019

Общ
бюджет

14025

Сума от
НФК

5000

Отпусната
сума

5000

Ансамбъл Балкан ще участва в Международне фолклорен фестивал, част от веригата фестивали на ЦИОФФ - Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и
традиционни изкуства, асоцииран член на ЮНЕСКО. Ансамбълът е поканен за втори път на този форум.

Танц,
Фолклор

Фолклорен
сценичен танц

БЪЛГАРСКИ ОГЪН
СДРУЖЕНИЕ

MOB-1263N-19ORG1034-5

http:
//bulgarianfir
e.com

Български огън танцува в Елец

Руска
Федерация,
Липецка
област, гр. Елец

04.09.2019

11.06.2019

9396

5000

0

Чрез селекция на Елецки държавен университет ИА Бунина, гр. Елец, Липецка област Руска Федерация, Български огън получи покана и ще вземе участие в празничните мероприятия,
посветени на 100 години от създаването на университета В програмата са включени танци от всички етнографски области на България

Театър
MOB-1263N-19IND2241-6

Театрално
представление моноспектакъл
- по книгата на
Лив Улман
Променяне.
Пиесата е
биографична и
основният жанр
е драма.

АСЕНА БОРИСОВА
РОКАНОВА

-

Променяне - моноспектакъл на
Йоана Буковска- Давидова Турне в скандинавските страни

Дания,
Норвегия,
Швеция

27.10.2019

03.11.2019

11208

4992

0

Представлението е създадено през 2019 от Йоана-Буковска Давидова - драматизация и главна роля и Гергана Димитрова - режисьор.Представлението е иновативно чрез ползването на
добавена реалност и видео стени. Представленеито е насочено не само към българите живеещи в скандинавските страни, но и към всички почитатели на Лив Улман. Самата Лив Улман
ще присъства на представлението в Норвегия. Осигурени са субтитри на английски специално за турнето.

Мотивация

Ансамбъл "Балкан" получава специална покана за
участие във фестивала на ЦИОФФ - организация с
дългогодишен опит и многобройни значими
международни прояви. За ансамбъла това е
възможност за продължаване на устойчивото
развитие на международните партньорства, които е
създал през годините, както и за установяване на
нови контакти. Програмата е разнообразна и
интензивна и предлага широк спектър от събития.
Проектът е одобрен за финансиране.

Чествания и юбилеи не са във фокуса на програмата, а
конкретният юбилей, с който се обвърза гостуването
на "Български огън", е от локално значение. В
документацията липсва отправена покана към
формацията от страна на домакините-организатори.
Проектът не е одобрен за финансиране.

Проектът представлява турне на театрален спектакъл,
а турнетата са извън фокуса на програмата. Оценяват
се тематиката и съвременният постановъчен подход,
описани в проектното предложение, което като цяло
е изготвено неубедително, като не би следвало и да е
подадено към модула за непрофeсионалисти. Липсва
потвърждение за гостуването на всички посочени
сцени. Поради тези причини проектът не е одобрен
за финансиране .
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Списък с резултати по програма „Мобилност, СЕСИЯ 3 / 2019 г.“
Модул „Непрофесионални културни организации и артисти“
ВХОДЯЩ
НОМЕР

MOB-1263N-19ORG2208-7

Област от
изкуството

Жанр

Кандидат

Интернет
страница

Име на проект

Място на
реализация

Начало

Край

Общ
бюджет

Сума от
НФК

Отпусната
сума

Аудиовизуа
лни
изкуства,
Фотография

-

КИНО-ФОТО КЛУБ
БИСТРИЦА
СДРУЖЕНИЕ

-

Участие във 25-то юбилейно
издание на събитието
Фотоваканция

България, СОК
Камчия

19.09.2019

23.06.2019

2400

2400

0

Като млад клуб регистриран през настоящата година сме решили да се включим в работата на 25то издание на международното събитие Фотоваканция. Възможността тези пет дни, на
брега на морето, да се срещнем с творчеството на автори от различни европейки страни и да участваме в работилниците по фотография провеждани от големи имена на българската и
европейска фотография, би обогатило творческия подход на всеки един от нас.

Театър

-

НАДЯ ТОДОРОВА
КЕРАНОВА

-

MOB-1263N-19IND2223-8

Учатие в театрален семинар на
тема - От биомеханиката на
сценичното действие към
експресивното действие.
Емоционален жест. - проф. Мария
Шмаевич представя метода на
проф. Николай Карпов

Лука, Италия

01.08.2019

12.08.2019

2331

680

400

Теоретически и практически театрален семинар на тема - От биомеханиката на сценичното действие към експесивното действие. Емоционален жест. - проф. Мария Шмаевич представя
метода на проф. Николай Карпов. Методът комбинира основни принципи в актьорския тренинг и тяхното приложение при работа с текст.

Музика
MOB-1263N-19IND2210-9

Барокова
музика

ВАЛЕНТИНА
МИЛОСЛАВОВА
СЛАВОВАТРЕНДАФИЛОВА

-

Коледни барокови концерти на
трио Пламтяща роза в провинция
Баден-Вюртемберг, Германия

Германия, град
Елванген

03.12.2019

10.12.2019

2400

2400

0

Трио Пламтяща роза представя за първи път специално подготвена тематична програма по време на предколедните празници в провинция Баден-Вюртемберг. Членове на триото са
музикантите Йосиф Герджиков - пиано, Валентина Славова-Трендафилова - сопран, Ивайло Василев - флейта. Концертите ще бъдат осъществени в Методиевия център в Пале Аделман в
Елванген, муз. училища Аален, Хайденхайм и Улм.

Мотивация

Проектът съчетава екскурзионния с опознаветелния
характер, като липсва преминат процес на селекция
на участващите в събитията на Фотоваканция, за
които има и такса. Той не отговаря на приоритетите
на програмата и не е одобрен за финансиране.

Проектът е по-подходящ за програма "Творческо
развитие" на НФК. Събитието е с тясно специализиран
характер, но ще подпомогне професионалното
развитие, бъдещите дейности и разширяването на
контактите на кандидата. Препоръчва се да се
ориентира към по-изгодни възможности за пътуване.
Проектът е одобрен за финансиране с редукция в
бюджета.

Проектът не е разработен добре. Групата има
потвърждение за участие само за едно от
представените събития. Комисията счита, че
кандидатурата не отговаря на условията на модул
"Непрофесионални културни организации и артисти",
тъй като членовете на триото са професионални
изпълнители. Проектът не е одобрен за
финансиране.
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Списък с резултати по програма „Мобилност, СЕСИЯ 3 / 2019 г.“
Модул „Непрофесионални културни организации и артисти“
ВХОДЯЩ
НОМЕР

Област от
изкуството

Жанр

Кандидат

Интернет
страница

Име на проект

Място на
реализация

Начало

Край

Общ
бюджет

Сума от
НФК

Отпусната
сума

Фолклор

Автентичен
фолклор

ФОНДАЦИЯ
"ФОЛКЛОР"

-

IV Международен музикален,
фолклорен и танцов фестивал
ANTALYA MUSIC FESTIVAL

Турция,
Анталия, Сиде

14.10.2019

20.10.2019

11058

4751

4000

MOB-1263N-19ORG1047-10

Участие в IV Международен музикален, фолклорен и танцов фестивал ANTALYA MUSIC FESTIVAL 14-20 Октомври СИДЕ, АНТАЛИЯ 2019. Представяне на автентични фолклорни хора от
няколко фолклорни области на България - Тракийска, Шопска, Добруджанска.

Театър
MOB-1263N-19IND2237-11

MOB-1263N-19ORG2255-12

Комедия

ЙОАННА-ИЗАБЕЛЛА
ИВАНОВА ВЪРБАНОВА

-

УКРОТЕНИЯТ УКРОТИТЕЛ в Китай

Китай, Пекин

14.10.2019

22.10.2019

10000

5000

0

Действието на театралната импровизация се разиграва върху сценична площадка наподобяваща боксов ринг. Два отбора, мъжки и женски, Петручио и Катерина излъчват свой
представител, който трябва да укроти своя противник. Победата е за онзи, който успее да преодолее съпротивата, да отблъсне атаката, да не се поддаде на очарованието на любовта.
Всеки използва най-доброто на което е способен.
Музика,
Хорово
изкуство

Хорова музика

ХОР КЪМ БАН
СДРУЖЕНИЕ

https://www.
Участие на Хор към БАН в
facebook.
Международен хоров конкурс
com/BAS.
Арецо 2019 от веригата Гран при
Choir/

Италия

20.08.2019

28.06.2019

5930

5500

4000

Проектът на Хор към БАН с диригент д-р Мария Вълчанова подкрепя участието в престижния конкурс Гуидо д Арецо част от веригата хорови конкурси Гран при. Младите певци очакват
да се представят себе си като състав и българската хорова традиция по най-добрия начин и да популяризират българската хорова музика пред международна публика.

Мотивация

Проектът е добре разработен и аргументиран.
Предвижда представяне на автентични хора от
различни фолклорни области в България в
Международния музикален, фолклорен и танцов
фестивал ANTALYA MUSIC FESTIVAL. В бюджета
кандидатът е включил разходи за такси за участие,
което е недопустимо по програмата. Проектът е
одобрен с редуциран бюджет.

В проекта не става ясно в какво се изразява ползата за
кандидата от предвиденото участие, как ще се
популяризира българската култура в Пекин и каква е
възможността за бъдещи партньорства. Преводът на
поканата е нечетим, което затруднява преценката за
престижността на събитието и за целта на поканата.
Проектът не е одобрен за финансова подкрепа.

Участието на кандидата в Международния хоров
конкурс "Арецо 2109" от веригата хорови конкурси
Гран при е представително за българското хорово
изкуство. Предимство е включването на млади
изпълнители в състава на хора. Част от сумата е
предвидена за наем на автомобил, което не е
допустимо. Проектът е одобрен за финансиране с
редуцирана сума.
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Списък с резултати по програма „Мобилност, СЕСИЯ 3 / 2019 г.“
Модул „Непрофесионални културни организации и артисти“
ВХОДЯЩ
НОМЕР

MOB-1263N-19IND2259-13

Област от
изкуството

Жанр

Кандидат

Музика,
Фолклор

Автентичен
фолклор

ЗЛАТКА СТАВРЕВА
ИВАНОВА

Интернет
страница

Име на проект

Място на
реализация

Начало

Край

Общ
бюджет

Сума от
НФК

Отпусната
сума

-

Участие на народната певица
Златка Ставрева в традиционен
празник Большие поморские
посиделки в град Архангелск

Русия, град
Архангелск

14.12.2019

18.06.2019

1005

1005

0

Официална покана на Държавния академичен северно-руски народен хор, чрез Министерство на културата на архангелска област, адресирана към Министъра на културата г-н Боил
Банов, Златка Ставрева и женски народен хор Боряна. Поводът за поканата е традиционният празник Большие поморские посиделки, който ще се проведе на 16.12.2019 г., на сцената на
Архангелския драматичен театър М. В. Ломоносова.

ОБЩО

Бюджет
проекти

Искана
сума

Отпусната
сума

84 869 лв

47 744 лв

21 720 лв

Мотивация

Проектът не е добре аргументиран по отношение на
значимостта на форума за развитието на кандидата и
за популяризирането на българската култура. Не са
описани възможностите за надграждане на
контактите и за споделяне на добри практики.
Проектът не е одобрен за финансиране.
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